
Závazná přihláška na „LYŽÁK 2021 

 AQUA SPORT club Hranice 

Kontaktní  osoba: Lenka  Křistková   tel. 608 467 070 ,      IČ:02300206 

e-mail: aquacek.hranice@seznam.cz 

Přihlašuji mého syna (dceru) na lyžařský kurz v Heiparku vTošovicích: 

Jméno a příjmení dítěte __________________________________________________________________  

Datum narození ___________________________Místo ________________________________________  

Bydliště dítěte _________________________________________________________________________  

Město ___________________________________PSČ _________________________________________  

Jméno a adresa zákonného zástupce ________________________________________________________  

 ________________________________________Tel.__________________________________________  

Pojišťovna přihlašovaného:........................... Zdravotní stav: (alergie apod.).............…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..... 

Telefon a email …………………………………………....................................................... 

* Zatrhněte prosím cyklus a druh a částku kurzu 

Cyklus 

2021 

Termín Cena 

LYŽE 

 

Cena 

SNOWBOARD 

max 8 dětí 

I. cyklus 

2021 

Pá-so 

od 8.1-30.1.2021 

Odjezd pá od Motorestu 

Sparta v 15 h navrat 19:30 

So odjezd 8:00 návrat 12:30 k 

Motorestu Sparta 

 

3.700,- 

 

3.900,- 

 

 

 Zálohu označenou jménem dítěte + lyžák /snowboard 

                         posílejte do 

I. záloha do  30.11.2020 – lyže - částka 2.700,-      KB 107-6257570217/0100 

                                            SNWB – částka 2.900,-  KB 107-6257570217/0100 

dopatek do 30.12.2020 lyže 1000,- a SNWB 1.000,- na č.ú 107-6257570217/0100 

       

mailto:aquacek.hranice@seznam.cz


                   

LYŽAŘSKOU VÝBAVU SI MŮŽETE  PŮJČIT  V  PŮJČOVĚ  Nixski ve Velké (Velká 144, Hranice 

Ceník speciálně upravený pro AQUA SPORT CLUB Hranice 

od…1.290,- lyže, SNWB 1.290,- na sezónu 16.9.2020-1.4.2021–  

Po domluvě lze výbavu zapůjčit pouze na náš lyžařský kurz cena se domluví přímo na prodejně. 

 

 

Zákonný   zástupce  dává  svým  podpisem  souhlas  ke  zveřejnění  fotografií  dítěte,  které  

byly 

- pořízeny  během  lyžařského  kurzu, v  materiálech   určených  pro  účely   prezentace  a 

propagace  AQUA  SPORT club u Hranice   a  AQUA  SPORT   TEAMU ,  z.s . 

 

V případě   odhlášení  dítěte  14  dní  a  méně  před  zahájením    kurzu  a  nezajištění   náhrady   bude 

účtován   storno  poplatek  v  plné  výši.  Děti budou řádně   poučeny od rodičů i instruktorů o možnosti zranění na  

sjezdovce i na horách.  V případě  nedodržení  bezpečnostních  podmínek  dítěte 

 je možné   dítě  vyloučit  bez nároku vrácení  peněz za kurz. 

V případě   nepříznivých   lyžařských   podmínek   budou  vráceny  peníze   zpět na  účet  za  neuskutečněné   dny. 

  Nejpozději do 31.3.2021 

Nutné!!! Seřízená výstroj, helma, teplé oblečení (náhradní rukavice, ponožky). S sebou svačinu. Na místě zajištěný 

teplý čaj. 

V sobotu 30.1.2021 závěrečé závody děti- rodiče. Děti si od Motorestu odvezeme, zpět již odvoz není zajištěný. 

Prosíme rodiče o účast na závodech nutné jeden z rodičů (rodinných příslušníků) lyžařskou nebo SNWB výbavu 

závody začnou cca 10 h ukončení akce 12:30. 

 

 

Datum:..................................................    Podpis  zákonného  zástupce v.r........................................ 

 

 

 

( přihlášku prosím nascenovat nebo vyfotit a zaslat na email:aquacek.hranice@seznam.cz) 


